
ครุภัณฑ ปงบประมาณ 2561 

ฝายบริหารทรัพยากร 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน ประเภทเงิน หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง งบประมาณ งานบุคลากร 

2 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง รายได งานการเงิน 

3 มานปรับแสง 1 ชุด รายได งานการเงิน 

4 พารทิชั่น 2 ชุด รายได งานการเงิน 

5 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง รายได งานทะเบียน 

6 หนาตางเหล็กดัด 1 บาน รายได งานทะเบียน 

7 ตูกระจกอลูมิเนียม 1 ตู งบประมาณ งานทะเบียน 

8 มานปรับแสง 1 ชุด รายได งานทะเบียน 

9 เครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง รายได งานทะเบียน 

10 สวานไฟฟากระแทกเจาะคอนกรีต 1 เครื่อง รายได งานอาคารสถานท่ี 

11 เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง งบประมาณ งานอาคารสถานท่ี 

12 เครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง รายได งานพัสดุ 

 

    

 



 

ฝายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา 

ลําดับ รายการ จํานวน ประเภทเงิน หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง งบประมาณ งานกิจกรรม นักเรียน 
นักศึกษา 

  

ฝายวิชาการ 

ลําดับ รายการ จํานวน ประเภทเงิน หมายเหตุ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง งบประมาณ งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

2 เครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง งบประมาณ งานวัดผลประเมินผล 

3 เครื่องปริ้นเตอร 1 เครื่อง รายได งานวัดผลประเมินผล 

4 เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง รายได แผนกวิชาคอมพิวเตอร 

5 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจดเตอรพรอมจอแขวนมือดึง 2 เครื่อง รายได แผนกวิชาคอมพิวเตอร 

6 เกาอ้ีนักเรียนนักศึกษา 40 ตัว งบประมาณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร 

7 เกาอ้ีนั่งไฟเบอรกลาส 40 ตัว งบประมาณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร 

8 มานปรับแสง 1 ชุด รายได แผนกวิชาคอมพิวเตอร 

9 กระดานไวทบอรด 30 แผน รายได แผนกวิชาการบัญชี 

10 เกาอ้ีไฟเบอรสีสม 30 ตัว งบประมาณ แผนกวิชาการ
เลขานุการ 

     



ลําดับ รายการ จํานวน ประเภทเงิน หมายเหตุ 

11 พัดลมอุตสหกรรม 2 ตัว รายได แผนกวิชาสามัญ
(ทักษะชีวิต) 

12 หุนจําลองชวยชีวิต 1 ชุด รายได แผนกวิชาสามัญ
(ทักษะชีวิต) 

13 เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง งบประมาณ แผนกวิชาสามัญ
(ทักษะชีวิต) 

14 เกาอ้ีไฟเบอรสีเขียว 15 ตัว งบประมาณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร 
ระดับปริญญาตรี 

15 เกาอ้ีนั่งไฟเบอรกลาส 8 ตัว รายได แผนกวิชาการ
ทองเท่ียว 

16 เครื่องปรับอากาศ 12 เครื่อง รายได ฝายวิชาการ ระดับ
ปริญญาตรี 

17 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรพรอมจอแขวนและมือ
ดึง 

4 เครื่อง รายได ฝายวิชาการ ระดับ
ปริญญาตรี 

18 จอภาพระบบสัมผัส 1 จอ งบประมาณ ฝายวิชาการ ระดับ
ปริญญาตรี 

19 เครื่องคอมพิวเตอร 30 เครื่อง งบประมาณ ฝายวิชาการ ระดับ
ปริญญาตรี 

20 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง รายได แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก 
หองเรียนเฉพาะทาง 

21 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรพรอมจอแขวนมือดึง 2 เครื่อง รายได แผนกวิชาธุรกิจคาปลีก 
หองเรียนเฉพาะทาง 

22 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง รายได แผนกวิชาคอมพิวเตอร 
หองเรียนเฉพาะทาง 

23 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรพรอมจอแขวนมือดึง 2 เครื่อง รายได แผนกวิชาคอมพิวเตอร 
หองเรียนเฉพาะทาง 

24 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง รายได แผนกวิชาการ
ทองเท่ียว หองเรียน

เฉพาะทาง 
25 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรพรอมจอแขวนมือดึง 1 เครื่อง รายได 

 
แผนกวิชาการ

ทองเท่ียว หองเรียน
เฉพาะทาง 



ลําดับ รายการ จํานวน ประเภทเงิน หมายเหตุ 

26 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง รายได แผนกวิชา
ภาษาตางประเทศ 

(ภาษาจีน) 
27 เกาอ้ีไฟเบอรกลาส 60 ตัว รายได แผนกวิชา

ภาษาตางประเทศ 
(ภาษาจีน) 

28 พารทิชั่น 1 ชุด รายได แผนกวิชา
ภาษาตางประเทศ 

(ภาษาจีน) 
29 เครื่องรับโทรศัพท 2 เครื่อง รายได แผนกวิชา

ภาษาตางประเทศ 
(ภาษาจีน) 

30 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง รายได แผนกวิชาสามัญ ห.
เฉพาะทางภาษาไทย 

31 จอรับภาพ 1 จอ รายได แผนกวิชาสามัญ ห.พล
ศึกษา 

32 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 1 เครื่อง รายได แผนกวิชาสามัญ ห.พล
ศึกษา 

     

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

ลําดับ รายการ จํานวน ประเภทเงิน หมายเหตุ 

1 เกาอ้ีสํานักงาน 1 ตัว รายได งานวางแผนและ
งบประมาณ 

2 โตะกลาง 1 ตัว รายได งานวางแผนและ
งบประมาณ 

3 โตะทํางาน 1 ตัว รายได งานวางแผนและ
งบประมาณ 

4 โซฟาขนาด 3 ท่ีนั่ง 1 ตัว รายได งานวางแผนและ
งบประมาณ 

5 โซฟาขนาด 1 ท่ีนั่ง 1 ตัว รายได งานวางแผนและ
งบประมาณ 

6 พารทิชั่น 1 ชุด รายได งานวางแผนและ
งบประมาณ 

7 เครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง งบประมาณ งานวางแผนและ
งบประมาณ 

8 เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง งบประมาณ งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ 

 

 


